
  

Leesmap maart 2019 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in maart zijn 

gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt 

u op de verzendlijst? Stuur een mail naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Onderzoek - Jongeren komen nog steeds te makkelijk aan drank 

Landelijk is de naleving van de leeftijdgrens alcoholverkoop opnieuw onderzocht in het najaar van 2018 

door bureau Objectief. Hieruit blijkt dat minderjarigen nog steeds makkelijk aan alcohol komen. 

Ondanks wettelijk verbod konden zij in meer dan 60 procent van de gevallen drank kopen. Daarnaast 

blijkt dat het vragen naar ID de belangrijkste voorspeller voor naleving. In het Nationaal 

Preventieakkoord is afgesproken dat de naleving 100% moet zijn in 2030. Dit jaar (2019) wordt er weer 

een landelijk nalevingsonderzoek uitgevoerd. 

       Lees hier meer  

 

Onderzoek - De rol van de leeftijd van de consument en de financiële winst in de naleving 

van de leeftijdgrens door alcoholverkopers 

Onderzoekers van de Universiteit Twente onderzoeken de rol van de leeftijd van de consument en de 

financiële winst (een fles wijn van €5 of een fles whisky van €50.) van de alcoholverkoop bij het naleven 

van de leeftijdsgrens door alcoholverkopers. Hieruit bleek dat de ID-controles en naleving aanzienlijk 

hoger was als de winst over de alcoholverkoop lager was (fles wijn van €5). Dit effect was hetzelfde bij 

de twee leeftijdsgroepen. De onderzoekers concluderen dat de motivatie om aan de leeftijdsgrens te 

voldoen de cruciale factor is. Deze motivatie is dus lager wanneer er meer financieel voordeel te 

behalen valt. De onderzoekers geven aan dat methoden van handhaving hierop dienen in te spelen. 

       Lees hier meer  

 

Onderzoek - Normalisering van middelgebruik in Nederland 

In het artikel doet Peters (2019) onderzoek naar de normalisering van het middelengebruik in 

Nederland. De definitie van de term normalisering wordt geanalyseerd, waarna een overzicht wordt 

geboden van de situatie in Nederland. Tot slot geeft Peters adviezen voor beleid en 

gezondheidsbevordering. 

       Lees hier meer  
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Onderzoek – Eerst alcoholintoxicatie als voorspeller voor middelengebruik en psychische 

problemen 

Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland (Newton-Howes et al, 2019) hebben onderzocht wat de 

voorspellende waarde is van de leeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken 

(alcoholinitiatie) en de leeftijd van de eerste alcoholintoxicatie op middelengebruik en psychische 

problemen op volwassen leeftijd. Hieruit bleek dat de leeftijd van de eerste alcoholintoxicatie een 

robuustere voorspeller is dan leeftijd van het eerste drankje. 

       Lees hier meer  

 

Onderzoek – Effect van door kinderen waargenomen ouderlijk toezicht op alcoholgebruik 

Onderzoekers uit Finland (Lindfors et al, 2019) hebben onderzocht in hoeverre het door kinderen 

waargenomen ouderlijk toezicht (ouders weten waar hun kind is) effect heeft op hun alcoholgebruik. 

Wanneer kinderen van 13 jaar oud aangaven dat hun ouders op de hoogte waren van waar zij zich 

bevonden, voorspelde dit een lager alcoholgebruik op de leeftijd van 16 jaar. Dit effect was bij vaders 

en moeders gelijk. Bij kinderen die bij 13 jaar nog geen alcohol hadden gebruikt, beschermde deze 

vorm van ouderlijk toezicht ook tegen een toename van alcoholgebruik vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

De effecten op jongens en meisjes waren even groot, maar het beschermende effect van moeders die, 

volgens hun kinderen, op de hoogte waren van waar zij waren was sterker dan dat van vaders. 

       Lees hier meer  

 

Blokhuis verscherpt regels en toezicht voor internetverkoop alcohol 

Verkopers van alcohol via internet zullen aan strengere regels moeten voldoen om de verkoop aan 

minderjarigen tegen te gaan. Het toezicht daarop wordt gecentraliseerd naar de Nederlandse Voedsel 

en Warenautoriteit (NVWA). Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) start de consultatie van een 

wetsvoorstel waarmee deze nieuwe regels worden vastgelegd. 

       Lees hier meer  

 

CBS: alcoholgebruik jongeren  

Het zelf gerapporteerde alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot 18 jaar is in 2018 afgenomen. Dat 

blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage jongeren dat 

drinkt is gedaald van 30,9% in 2017 naar 30,5% in 2018. Van deze jonge drinkers drinkt 12,7% zwaar 

en 2,2% overmatig. 

       Lees hier meer  

 

Koggenland pakt jongeren met vals ID harder aan 

In Koggenland maken politie, gemeente en horeca zich zorgen over ID-fraude bij jongeren. Reden voor 

actie. Niet om direct te beboeten, maar vooral om op de risico's te wijzen. Wijkagent Jan van Leijen: 
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"Je riskeert een Halt-straf, bij herhaling krijg je een strafblad en je kunt je ID een tijd kwijtraken. Ook 

als jij je ID uitleent, ben je strafbaar.". 

       Lees hier meer  

 

Vier jaar cel na fataal auto-ongeluk Anna Paulowna waarbij drie tieners omkwamen 

Juist toen het beter ging met de drank en de jeugd, werd een auto-ongeluk drie tieners in Anna 

Paulowna fataal. De bestuurder Siem B. (20) is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het 

veroorzaken van een ongeluk. Ook mag hij vijf jaar niet autorijden. In het bloed van de 20-jarige B. 

werden alcohol en wiet aangetroffen. Hij had drie keer de toegestane hoeveelheid gedronken. 

       Lees hier meer  

 

Factsheet IJslands aanpak voor middelengebruik onder jongeren 

De factsheet ‘IJslandse aanpak’ geeft inzicht in het succes en de werkwijze van de IJslandse aanpak om 

middelengebruik te voorkomen. Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te 

voorkomen. Het model richt zich op het implementeren van lokale interventies die bekende 

risicofactoren voor middelengebruik verminderen en beschermende factoren bij ouders, op scholen 

en in gemeenschappen versterken. Naast een beschrijving van het IJslandse preventiemodel, geeft de 

factsheet inzicht in aspecten die van belang zijn bij de vertaling van dit model naar de Nederlandse 

situatie. 

       Lees hier meer  

 

Nieuw: Wat werkt dossiers 

RIVM en Trimbos-Instituut zetten in de ‘wat werk dossiers’ wetenschappelijke kennis op een rij om 

effectief aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het voorkomen van problematisch alcoholgebruik. De 

dossiers zijn ‘Jongeren en Alcohol’,  ‘Jongeren en Roken’, ‘Ouderen en Bewegen’, ‘Ouderen en 

Ondervoeding’ en tot slot ‘Ouderen en Alcohol’. Elk dossier heeft ook een uitgebreid 

achtergronddocument met onder andere een literatuuranalyse en een uitgebreide omschrijving van 

methoden en technieken.  

       Lees hier meer  

 

NIX18-spel: ‘Ik denk dat jij…’ 

Het NIX18-spel is een leuke manier om het gesprek aan te gaan over het alcohol en drugsgebruik van 

uw kind en afspraken te maken.   

       Lees hier meer  

 

 

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7211/koggenland-pakt-jongeren-met-vals-id-harder-aan#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7211/koggenland-pakt-jongeren-met-vals-id-harder-aan#p3454
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vier-jaar-cel-na-fataal-auto-ongeluk-anna-paulowna-waarbij-drie-tieners-omkwamen~b82d4ec6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vier-jaar-cel-na-fataal-auto-ongeluk-anna-paulowna-waarbij-drie-tieners-omkwamen~b82d4ec6/
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1674-de-ijslandse-aanpak-van-middelengebruik-onder-jongeren
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1674-de-ijslandse-aanpak-van-middelengebruik-onder-jongeren
https://www.loketgezondleven.nl/wat-werkt-dossiers
https://www.loketgezondleven.nl/wat-werkt-dossiers
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1675-nix18-spel-ik-denk-dat-jij-?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_1903&utm_content=publicaties&utm_term=nix18
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1675-nix18-spel-ik-denk-dat-jij-?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_1903&utm_content=publicaties&utm_term=nix18


Evenement 

11 april 2019 - Nederlands Congres Volksgezondheid 

 

Colofon 

Redactie: Sharony Bosma 

Contact: sbosma@ggdhn.nl 

Website: www.incontrolofalcohol.nl 

 

Sociale media In Control 

       

https://www.trimbos.nl/actueel/agenda/activiteit/nederlands-congres-volksgezondheid?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_1903&utm_content=bijeenkomst&utm_term=ncvgz
mailto:sbosma@ggdhn.nl
http://www.incontrolofalcohol.nl/
https://twitter.com/incontrolofalc
http://www.facebook.com/incontrolofalc
https://www.instagram.com/incontrolofalc/

